TSE SOJUZTEST METROLOJİ VE KALİBRASYON LTD. ŞTİ.
KALİBRASYON BAŞVURU FORMU
Fiyat/Randevu Talebi
1.

Onay: Kaşe ve İmza

Kesin Talep*

FİRMA BİLGİLERİ

Talep Eden Firma Adı ve
Adresi
İlgili Şahıs
e- posta
Talep Tarihi
Telefon
2.

Faks

FATURA BİLGİLERİ

Firma Adı ve Adresi
Telefon

Faks

Vergi Numarası

Vergi Dairesi

Açıklama
* Kalibrasyon Başvuru Formunda „Kesin Talep‟ kutusunun işaretlenmesi ve müşteri tarafından onaylanması
ile ekte verilen “SÖZLEŞME ŞARLARI” okunmuş ve kabul edilmiş sayılır.
Kalibrasyonu yapılacak cihazların, hizmet talebi açılabilmesi için gerekli ödemenin aşağıda bildirilen banka
hesap numarasına yatırılarak, dekontun talep formu ile birlikte mail, faks veya elden ulaştırılması
gerekmektedir.

NOT

Ücretlere %18 KDV ve %20 yerinde kalibrasyon bedeli dâhil edilmiştir.

3.

CİHAZ BİLGİLERİ
CİHAZ ADI

MARKASI

ÖLÇÜM ARALIĞI

ÜCRETİ (TL)

0-100 kW
1 Dinamometre

0-150 kW

1345,20

150 kW dan büyük
2 Süspansiyon Test Cihazı

354,00

3 Fren Test Cihazı (Merdaneli Tip)

495,60

4 Yanal Kayma Test Cihazı

354,00

5 Akü Test Cihazı

240,72

6 Lastik Dış Derinlik Ölçer Dijital

63,72

7 Lastik Hava Basınç Saati

106,20

8 Boya Kalınlık Ölçme Cihazı

77,88

9 YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş KAYSERİ ŞUBESİ
IBAN: TR69 0006 7010 0000 0071 4487 65
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TSE SOJUZTEST METROLOJİ VE KALİBRASYON LTD. ŞTİ.

SÖZLEŞME ŞARLARI
Fiyatlar
Tarafımızdan yazılı olarak verilen fiyat teklifi onaylanmadan işe işlemine başlanmamaktadır.
Özel bir anlaşma olmadıkça, sertifikalar kalibrasyon bedeli ödendikten sonra teslim edilmektedir.
Fiyat teklifinin onaylanması durumunda veya cihazların laboratuvarımıza gönderilmesi halinde bu sözleşme şartları müşteri tarafından
kabul edilmiş sayılır.
Yerinde (Firmanızda) Kalibrasyon
Yerinde/Firmanızda kalibrasyonu yapılacak cihazların hazır olmaması veya kullanıcının (operatörün) bulunmaması durumunda
kalibrasyon işlemlerine başlanmamaktadır.
Yerinde/Firmanızda yapılacak kalibrasyonlarda, kalibrasyon ücretine ek olarak yol ve konaklama ücretleri de müşteri tarafından
karşılanmaktadır. Yerinde/Firmanızda yapılan cihazın arızalı olması veya müşterinin cihaz iptalini istemesi söz konusu olduğunda yol
ücretinin tamamı ve kalibrasyon bedelinin % 50 si fatura edilir.
Yerinde/Firmanızda yapılacak kalibrasyon hizmeti için en az 10 gün öncesinden randevu alınız.
Laboratuvarımızda Kalibrasyon
Laboratuvarımıza gönderilen cihazlar, gönderildikten 1 gün ila 5 gün arasında kalibrasyonu tamamlanarak müşteriye teslim edilir.
Laboratuvarımıza gelen cihazlar, kalibrasyon işleminden sonra 1 ay içerisinde alınmadığı takdirde, cihazda oluşabilecek hasar, kaybolma
vs. gibi durumlardan laboratuvarımız sorumlu değildir.
Laboratuvarımıza gönderilen arızalı ve fonksiyonel olmayan cihazlar, kalibrasyon işlemine tabi tutulmamaktadır. Teknik -ekibimizin
gerçekleştirebileceği basit tamirat, ayar ve temizlik işleri müşteri onayı alınarak ücretsiz olarak gerçekleştirilir. Daha kapsamlı tamirat,
ayar ve temizlik işlemleri için hizmet bedelleri müşteriye bildirilir. Onay alındıktan sonra hizmet gerçekleştirilir.
Cihazlar teslim alınırken görsel kontrole tabi tutulur. Görsel kontrol fonksiyon kontrolünü içermez. Sonradan veya kalibrasyon esnasında
tespit edilen problemlerden TSE-SJT sorumlu değildir.
Kargo ve Ambalajlama
Her türlü kargo ücreti müşteriye aittir. Cihazların nakil için hazırlanması ambalajlanması müşteriye aittir. Nakil esnasında oluşacak
hasarlardan TSE-SJT -sorumlu değildir.
Genel Şartlar
Seri numarası veya herhangi bir kodu bulunmayan cihazlara akreditasyon kapsamı dâhilinde işlem yapılmayıp TÜRKAK logolu sertifika
düzenlenmemektedir
Müşteri bilgileri gizliliği konusunda Gizlilik Politikamızdaki ilkelerimiz ışığında hareket edilmektedir.
Müşteriler, hizmetin ifa edildiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde, sunulan hizmetin niteliği ve niceliği konusunda itiraz edebilir. İtiraz
edilen konuda TSE-SJT kaynaklı bir sebep tespit edilirse uygunsuzluk en kısa sürede giderilir.
BİYOMEDİKAL CİHAZLAR İÇİN ÖZEL ŞARTLAR
1. Biyomedikal cihazlar gerekli dezenfeksiyon işleminden sonra gönderilmeli veya hazır bulundurulmalıdır. Dezenfeksiyonu uygun
olmayan cihazlar kesinlikle kabul edilemez.
2. AİDS‟Lİ, HEPATİT‟Lİ ve tıbbi çevrelerce korunma ve tedavi yöntemleri bilinmeyen hastalara bağlanmış olan her türlü Biyomedikal
cihaz dezenfekte edilmiş olsa dahi kesinlikle kalibre edilemez. Bu durumu teknik elemanlarımızdan gizlemek suçtur. Bu ve buna benzer
ihmallerden dolayı personelimize bulaşan hastalıklardan hastane (sağlık kurumunuz) yönetimi birinci dereceden sorumlu tutulacak ve
itiraz hakkı olmaksızın maddi ve manevi tazminatı kabul etmiş sayılacaktır.
3. Laboratuvarımıza gönderilen cihazların plazma, kimyasal atık ve her türlü mikrobik maddeden temizlenmiş, arınmış ve dezenfekte
edilmiş olması gerekmektedir. Aksi takdirde personelimize bulaşacak olan herhangi bir enfeksiyon ve/veya mikrobik hastalıktan dolayı
hastane (sağlık kurumunuz) yönetimi birinci dereceden sorumlu tutulacak ve itiraz hakkı olmaksızın maddi ve manevi tazminatı kabul
etmiş sayılacaktır.
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